
  

    

  ons kenmerk: 1189 datum 12-6-2019 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de 
vergadering van de gemeenteraad van donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele, met 
onderstaande agenda. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 23 mei 2019 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 
en 278 van het decreet lokaal bestuur Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden 
de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de 
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 
worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen 
directeur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 20 juni 2019 
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2. Algemeen Beleid - Vaststellen algemeen beleidsprogramma 

Het beleidsprogramma beoogt in de eerste plaats de krachtlijnen van het nieuwe bestuur 
bij het begin van een nieuwe legislatuur kenbaar te maken en dient als basis voor de 
opmaak van het meerjarenplan. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

3. Financiën - Vaststellen jaarrekening 2018 gemeente Oosterzele 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 van de gemeente Oosterzele vast.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

4. Financiën - Kennisname jaarrekening 2018 OCMW Oosterzele 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het OCMW van Oosterzele.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 

5. Financiën - Advies inzake de vastgestelde jaarrekening 2018 van AGB De Kluize 

In toepassing van artikel 38 §2 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad van 
bestuur in zitting van 6 juni 2019 de jaarrekening 2018 vast en wordt die ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit brengen over de vastgestelde 
jaarrekening 2018. 

6. Raad en Commissies - Goedkeuren van statutenwijziging AGB De Kluize 

Naar aanleiding van het in voege treden van het Decreet Lokaal Bestuur moeten de 
statuten van het AGB De Kluize een aanpassing ondergaan.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

7. Raad en Commissies - Verkiezen leden van de Raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf De Kluize 

De gemeenteraad richtte op 28 september 2011 het autonoom gemeentebedrijf (AGB) ‘De 
Kluize’ op. Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat de 
gemeenteraad de nieuwe leden van de raad van bestuur benoemt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd leden voor de raad van bestuur aan te duiden. 

8. Raad en Commissies – Vaststellen van het huishoudelijk reglement  van de 
gemeenteraad van Oosterzele  

In toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur dient de raad bij de aanvang 
van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

9. Financiën - Goedkeuren van exploitatie- en investeringsdotatie voor het 
dienstjaar 2019 - Begrotingswijziging Hulpverleningszone Centrum 
(Brandweer) 

De gemeenten worden verzocht om hun gewijzigde dotatie vóór eind juni voor de 
gemeenteraad te brengen voor goedkeuring. De toezichthoudende overheid kan de 
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begrotingswijziging immers pas definitief goedkeuren en uitvoerbaar verklaren na 
ontvangst van de gemeenteraadsbesluiten waarin de dotatie van de gemeente aan de 
zone goedgekeurd wordt. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

10. Financiën - Verlenen advies jaarrekening kerkfabrieken 2018 

De gemeenteraad moet zijn advies uitbrengen over de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen. 

11. Erediensten - Verlenen van een advies betreffende de aanvraag tot opheffing 
van de kapelanij Anker gelegen in de parochie Sint-Gangulphus te Oosterzele 

Op 27 mei 2019 ontving de Gemeente Oosterzele een schrijven van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur i.v.m. de aanvraag tot opheffing van de kapelanij Anker gelegen in 
de parochie Sint-Gangulphus te Oosterzele. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een 
advies te formuleren binnen de vier maanden na ontvangst van de vraag.  

12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - verlengen deelneming aan 
Intergemeentelijke Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-
Vlaanderen (SOLVA) voor een periode van 16 jaar 

In de gemeenteraad van 24 september 2003 keurde de raad de toetreding van de 
gemeente Oosterzele tot SOLVA goed. Volgens de statuten van SOLVA is  de bestaansduur 
van SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de 
inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking. Bijgevolg eindigt de statutaire bestaansduur van SOLVA eind 2019. 
Volgens artikel 423, 1e lid van het decreet lokaal bestuur kan de statutair bepaalde duur 
van een dienstverlenende vereniging verlengd worden voor een termijn die niet langer 
mag zijn dan 18 jaar. In het schrijven van SOLVA van 8 mei 2019 stelt SOLVA een termijn 
van 16 jaar voor. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

13. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Cipal op 27 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van Cipal te bepalen. 

14. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Goedkeuren van oprichten 
projectvereniging Route 42 

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse subsidies vastgelegd in het decreet 
bovenlokale cultuurwerking, moet men samen met andere gemeenten een 
projectvereniging oprichten. Een projectvereniging moet steeds opgericht worden voor 
een periode van 6 jaar. 

Aangezien het een cultureel project behelst, zijn de bibliotheek, de dienst Cultuur en GC 
De Kluize de meest voor de hand liggende partners. Erfgoed zit al in een andere 

3/6



projectvereniging (Erfgoedcel Viersprong), wat deelname aan Route42 minder evident 
maakt; wel kan en moet er samengewerkt worden met erfgoed voor de uitbouw van een 
bovenlokaal cultuurbeleid. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oprichting van de projectvereniging 
Route42, de voorgelegde statuten goed te keuren en de vertegenwoordigers in de Raad 
van Bestuur aan te duiden. 

15. Infrastructuur - Goedkeuren beslissing met betrekking tot de inbreng 
‘Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’, en het aanbod openbare 
verlichting door de distributienetbeheerder Imewo en kennisneming 
bijhorend reglement 

De raad van bestuur van IMEWO heeft in zitting van 10 mei 2019 het reglement ‘Fluvius 
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen ’ 
goedgekeurd. Binnen dit reglement wordt onder andere voorgesteld om de per 1 juli 
2019 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in 
te brengen bij de distributienetbeheerder. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen 
van vermeld reglement en de beheersoverdracht goed te keuren.  

16. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst in 
het kader van het project Rodeland voor de ontwikkeling van het landschap 
rond de Makkegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de 
beekvalleien Driesbeekvallei en Molenbeekvallei 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wenst door een samenwerkingsovereenkomst met 
verschillende partners samen te gaan werken in het kader van het project Rodeland aan 
de ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het 
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien Driesbeekvallei en Molenbeekvallei, gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere. Die gemeenten 
hebben allen aangegeven mee te willen werken.  

De partners zetten daartoe een samenwerkingsverband op met actoren die mee willen 
werken aan de realisatie van doelstellingen in het projectgebied, waarbij bosuitbreiding 
een belangrijke doelstelling is, maar die moet gekaderd worden in een breder project 
rond landschapsherstel, streekidentiteit (verbinden dorpskernen), waterbeleid, toerisme, 
recreatie.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

17. Fiscaliteit - vaststellen reglement op de inventarisatie van leegstaande 
woningen en gebouwen en belastingreglement 

De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur het 
gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen 
vast, alsook het gemeentelijk belastingreglement op deze inventarisatie van leegstaande 
gebouwen en woningen. Het belastingreglement wordt vastgesteld voor de aanslagjaren 
2019-2025. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

18. Woon- & Leefomgeving - Principebeslissing tot het afschaffen van de 
buurtwegen 28 (Aendestraeterstraet) en 29 (Hekkerstraet) te Oosterzele 
(Balegem). 
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Overwegen hebben een negatieve impact op de 5 strategische prioriteiten van Infrabel 
(veiligheid, stiptheid, onderhoudslast, capaciteit en in lijn met de samenleving). Infrabel 
streeft dan ook een overwegvrij hoofdspoornet na. Overwegen zijn de locaties waar 
derden op het spoor toegelaten worden; naast de vele incidenten zijn zij ook de 
toegangspoorten tot spoorlopen, zelfmoorden,... 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

19. Communicatie & ICT - Vaststellen reglement op het gebruik van de Citi's

De werking op het gebruik van de Citi’s werd geëvalueerd en het reglement bijgestuurd 
op basis van de opmerkingen die ontvangen werden door raden en verenigingen. Met de 
aanpassingen wil Gemeente Oosterzele zijn verenigingsleven zo veel en goed mogelijk 
faciliteren bij het promoten van hun activiteiten.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

20. Fiscaliteit - Vaststellen van retributiereglement op de gemeentelijke
speelpleinwerking en de occasionele activiteiten en uitstappen

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de gemeentelijke speelpleinwerking en 
de occasionele activiteiten en uitstappen vast. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

21. Fiscaliteit - Vaststellen van het retributiereglement op de voor- en naschoolse
opvang op schooldagen

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de voor- en naschoolse opvang op 
schooldagen vast. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

22. Fiscaliteit - Vaststellen van het retributiereglement op het gemeentelijk
initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het gemeentelijk initiatief 
buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje vast. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

23. Vrije tijd - Vaststellen van het huishoudelijk reglement op het gemeentelijk
initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk initiatief 
buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje vast. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

24. Vrije tijd - Vaststellen van het reglement voor de inrichting en organisatie van
de voor- en naschoolse opvang op schooldagen

De gemeenteraad stelt het reglement voor de inrichting en organisatie van de voor- en 
naschoolse opvang op schooldagen vast. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

25. Onderwijs - Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst 'kunstkuur' tussen
het gemeentelijk basisonderwijs en het kunstonderwijs (SAMWD)
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Er werd een subsidieproject ingediend bij OVSG voor een lokaal samenwerkingsinitiatief 
tussen het gemeentelijk basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij wordt 
getracht het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen 
versterken op een muzische manier.  

Op die manier willen we leerlingen basisonderwijs die blijk geven van artistieke 
interesses en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen.  

De activiteiten worden gegeven door docenten van het deeltijds kunstonderwijs, de 
personeelskosten worden volledig gedekt door de subsidie. Er zijn dus geen extra kosten 
voor het gemeentebestuur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

26. Onderwijs - Vaststellen van het schoolreglement 2019-2020 gemeentelijk
basisonderwijs Oosterzele

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 
de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal 
legt de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen 
worden. Een inschrijving is slechts rechtsgeldig wanneer de ouders het schoolreglement 
ontvangen en ondertekenen voor akkoord. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

27. Onderwijs - Goedkeuren van het decretaal deel van het schoolwerkplan van de
gemeentelijke basisschool Oosterzele - Toevoeging visie op de
leerlingenbegeleiding 

Het schoolwerkplan is het document van de school waarin naast het pedagogisch proj ect 
allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot 
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. Het 
schoolwerkplan is tevens het centraal document van de school waaruit allerhande 
plannen, zoals nascholingsplan, beleidsplannen, jaarplan, zorgplan,… zijn opgebouwd. Het 
is een middel voor het schoolbestuur om het schoolteam aan te zetten op planmatige 
wijze en doelgericht te werken aan de onderwijsopdracht.   

Het decretaal deel van het bestaande schoolwerkplan dient evenwel aangevuld te worden 
met onze visie op leerlingenbegeleiding. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

28. Vrije Tijd - princiepsbeslissing betreffende de opstart van een
kindergemeenteraad

Het gemeentebestuur wil graag in Oosterzele een kindergemeenteraad opstarten omdat 
participatie een belangrijk aandachtspunt zal worden in het nieuwe meerjarenplan. Ook 
kinderen en jongeren hebben een visie of oplossingsmodaliteiten die zeker een 
meerwaarde kunnen zijn voor het Oosterzeels beleid. De opstart van een 
kindergemeenteraad kan hierbij een belangrijke rol spelen. De kindergemeenteraad zal 4 
keer per jaar samenkomen om relevante items te bespreken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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